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SPOLOČNÉ PARLAMENTNÉ ZHROMAŽDENIE 
AKT – EÚ

Výbor pre hospodársky rozvoj, financie a obchod 

27.10.2010 AP/100.739/1-38

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 38

Návrh správy (AP/100.739/A)
o situácii po rokovaní v Kodani v súvislosti s transferom technológií, novými 
technológiami a budovaním technických kapacít v krajinách AKT

Spravodajcovia: Marlene Malahoo Forte (Jamajka) a Jo Leinen

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Elie Hoarau

Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

A. keďže je nevyhnutné urýchliť výskum, 
rozvoj a transfer nízkouhlíkových 
technológií v krajinách AKT a EÚ s 
cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 
najviac 1,5 °C v porovnaní s hodnotami 
z predindustriálneho obdobia, vytvoriť 
nízkouhlíkové ekonomiky a prispôsobiť sa
nepriaznivým účinkom zmeny klímy,

A. keďže je nevyhnutné urýchliť výskum, 
rozvoj a transfer nízkouhlíkových 
technológií v krajinách AKT a EÚ 
s cieľom zastaviť a v prvom rade 
obmedziť globálne otepľovanie na najviac 
1,5 °C v porovnaní s hodnotami 
z predindustriálneho obdobia, vytvoriť 
nízkouhlíkové ekonomiky založené aj na 
výrobe čistej energie, a umožniť, aby sa 
všetci prispôsobili nepriaznivým účinkom 
zmeny klímy a mohli účinne bojovať proti 
globálnemu otepľovaniu, strate 
biodiverzity a znečisťovaniu životného 
prostredia, ktoré si vyberajú daň všade na 
Zemi,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Jo Leinen
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Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Aa. keďže v oblasti transferu 
nízkouhlíkových technológií do krajín 
AKT by sa mala zohľadniť zásada 
spoločnej, ale diferencovanej 
zodpovednosti za globálne otepľovanie,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Elie Hoarau

Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

C. keďže krajiny AKT prispeli k zmene 
klímy najmenej, ale sú najviac vystavené 
nepriaznivým účinkom zmeny klímy; 
keďže rýchly rozvoj a transfer
nízkouhlíkových technológií do štátov 
AKT by pomohol predchádzať dôsledkom 
globálneho otepľovania v týchto krajinách;

C. keďže krajiny AKT prispeli k zmene 
klímy najmenej, ale sú najviac vystavené 
nepriaznivým účinkom zmeny klímy; 
keďže obmedzenie spotreby energie
v priemyselne vyspelých krajinách 
a v krajinách s rozvíjajúcou sa 
ekonomikou v kombinácii s rýchlym 
rozvojom a transferom nízkouhlíkových 
technológií do štátov AKT by pomohlo
predchádzať dôsledkom globálneho 
otepľovania v týchto krajinách;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Jo Leinen

Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ca. keďže väčšina súčasnej spolupráce 
v oblasti technológií sa stále uskutočňuje 
predovšetkým na vnútroštátnej, a nie na 
medzinárodnej úrovni, a spoločnosti 
a inštitúcie z rozvinutých a rozvojových 
krajín využívajú len 2 % spoločných 
patentov,
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Elie Hoarau

Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

E. keďže biomasa je hlavný zdroj energie v 
najmenej rozvinutých krajinách, ale jej 
nadmerné a neregulované využívanie nie je 
trvalo udržateľné a má veľké množstvo 
negatívnych účinkov na životné prostredie 
a zdravie ľudí;

E. keďže biomasa je hlavný zdroj 
obnoviteľnej energie v najmenej 
rozvinutých krajinách, ale jej nadmerné 
a neregulované využívanie nie je trvalo 
udržateľné a má veľké množstvo 
negatívnych účinkov na životné prostredie 
a zdravie ľudí;

Or.fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Jo Leinen

Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ea. keďže popritom sa z obrovského 
potenciálu afrických obnoviteľných 
zdrojov energie1 využíva len nepatrný 
zlomok,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Elie Hoarau

Odôvodnenie Eb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Eb. keďže väčšina pesticídov, ktoré 
predávajú podniky z najbohatších krajín 
krajinám AKT, a ich intenzívne 
a neregulované používanie majú 
nepriaznivý vplyv na životné prostredie 

                                               
1 Využíva sa len 7 % vodných a 1 % geotermálnych zdrojov.
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a zdravie ľudí; keďže nahradenie 
chemických technológií by 
poľnohospodárom z krajín AKT mohlo 
umožniť nakupovať za nízke ceny 
výrobky, ktoré sú čo najšetrnejšie voči 
životnému prostrediu,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Elie Hoarau

Odôvodnenie Ec (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ec. keďže masívny vývoz rôznych druhov 
odpadu z rozvinutých a najbohatších 
krajín do krajín AKT predstavuje vážnu 
hrozbu pre ekologickú rovnováhu krajín 
AKT, ktoré navyše nemajú k dispozícii 
zodpovedajúce a výkonné technológie na 
opätovné spracovanie, opätovné balenie 
a recykláciu týchto odpadov, ktoré môžu 
byť úplne neškodné, ale aj veľmi toxické,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Elie Hoarau

Odôvodnenie Ed (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ed. keďže nadmerná ochrana práv 
duševného vlastníctva je jednou z 
najväčších prekážok takej formy transferu 
technológií, ktorá by krajinám AKT 
umožnila rozvíjať sa prostredníctvom 
prechodu na už existujúce nové 
technológie, najmä v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja,

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Elie Hoarau

Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

G. keďže by sa mali odstrániť všetky 
politické, inštitucionálne, finančné, 
informačné prekážky a prekážky týkajúce 
sa ľudských kapacít, ktoré bránia transferu 
nízkouhlíkových technológií do krajín 
AKT;

G. keďže by sa mali odstrániť všetky 
politické, inštitucionálne, finančné, 
obchodné a informačné prekážky 
a prekážky týkajúce sa ľudských kapacít, 
ktoré bránia transferu nízkouhlíkových 
technológií do krajín AKT;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Jo Leinen

Odôvodnenie I (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

I. keďže treba takisto uznať významnú 
úlohu informačných a komunikačných 
technológií pri šírení technológií,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Elie Hoarau

Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že zvýšenie úrovne inovácie, 
šírenia a transferu príslušných technológií 
a know-how do krajín AKT sú kľúčovými 
prvkami účinnej medzinárodnej reakcie 
na globálne výzvy týkajúce sa zmeny 
klímy;

1. zdôrazňuje, že zvýšenie úrovne výskumu 
a inovácie v krajinách AKT, šírenia 
a transferu príslušných technológií a know-
how do krajín AKT sú kľúčovými prvkami 
účinnej medzinárodnej reakcie na globálne 
výzvy týkajúce sa zmeny klímy;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Elie Hoarau

Odsek 3



AP/100.739/1-38 6/17 AA\833904SK.doc

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. domnieva sa, že úspešná medzinárodná 
dohoda o ochrane klímy si vyžaduje 
PEAP100.739vné inštitucionálne pravidlá 
a regulácie pre rozvoj a transfer technológií 
s cieľom uľahčiť verejné a súkromné 
investície v tejto oblasti; žiada preto COP 
16, aby už teraz prijala osobitné 
rozhodnutia o budovaní technických 
kapacít a rozvoji a o transfere technológií 
a aby v tejto oblasti vychádzala 
z ustanovení rámcového dohovoru OSN o 
zmene klímy;

3. domnieva sa, že úspešná medzinárodná 
dohoda o ochrane klímy si vyžaduje 
PEAP100.739vné inštitucionálne pravidlá 
a regulácie pre rozvoj a voľný transfer 
technológií s cieľom uľahčiť verejné 
a súkromné investície v tejto oblasti; žiada 
preto COP 16, aby už teraz prijala osobitné 
rozhodnutia o budovaní technických 
kapacít a rozvoji a o transfere technológií 
a aby v tejto oblasti vychádzala 
z ustanovení rámcového dohovoru OSN 
o zmene klímy;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Elie Hoarau

Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. je znepokojený skutočnosťou, že 
Európska komisia v rámci 
medzinárodných obchodných rokovaní, 
najmä pokiaľ ide o rokovania o dohode 
o hospodárskom partnerstve a rokovania 
o obchodnej dohode o boji proti 
falšovaniu (ACTA), presadzuje 
ambiciózne ustanovenia o ochrane
duševného vlastníctva, ktoré predstavuje 
ako súčasť obrany záujmov Európskej 
únie, čo má okrem iného za následok 
sťaženie udržateľného rozvoja 
v rozvojových krajinách a prístupu k
technológiám, najmä ekologickým; vyzýva 
Komisiu, aby zrevidovala svoju stratégiu 
medzinárodných obchodných rokovaní 
v oblasti duševného vlastníctva s cieľom 
zjednotiť túto stratégiu so svojimi 
rozvojovými cieľmi;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Peter Šťastný
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Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. pripomína, že v záujme úspešnosti 
rozvoja a transferu technológií, ako aj 
projektov budovania kapacít v krajinách 
AKT by sa najskôr mali preskúmať 
vnútroštátne potreby v oblasti výskumu 
a vývoja, ako aj skúsenosti, prekážky 
a domáce príležitosti; zdôrazňuje, že 
zvolené prístupy by mali byť prispôsobené 
konkrétnym podmienkam príslušnej 
krajiny a mali by zvýšiť zodpovednosť 
krajiny za tieto aktivity; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Peter Šťastný

Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. pripomína, že je potrebné zohľadniť 
špecifické podmienky krehkého 
hospodárstva v najmenej rozvinutých 
krajinách, ako aj veľké vzdialenosti 
a málo príležitostí na úspory z rozsahu 
v malých ostrovných rozvojových štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Peter Šťastný

Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. pripomína, že podpora kapacít je aj 
naďalej nesúrodá a závisí od národných 
špecifík, napr. od náročnosti na pracovnú
silu a decentralizácie služieb; zdôrazňuje, 
že budovanie kapacít slúžiacich na rozvoj 
technológií a ich transfer do krajín AKT 
sa musí považovať za prioritný kľúčový 
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cieľ, a nie za opatrenie na urýchlenie 
výsledkov krátkodobých projektov; 
zdôrazňuje, že ide o dlhodobý proces, 
ktorý si vyžaduje systematický prístup 
zohľadňujúci špecifické okolnosti 
príslušnej krajiny či sektora a prepájajúci 
rozvoj inštitucionálnych, organizačných 
a ľudských kapacít; zdôrazňuje tiež, že 
budovanie kapacít by malo posilniť dopyt 
po rozvoji a/alebo transfere technológií 
medzi krajinami AKT;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Peter Šťastný

Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5b. pripomína, že je potrebné venovať sa 
zabezpečeniu programov odbornej 
prípravy v záujme zvýšenia domácich 
kapacít potrebných na rozvoj projektov, 
riadenie, prevádzku a údržbu technológií; 
pripomína však, že je viac ako potrebné 
bezodkladne odstrániť príčiny, ktoré vedú 
k odlevu kvalifikovaných pracovníkov 
v niektorých krajinách AKT, a to najmä 
nízke platy a nevyhovujúce pracovné 
podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Elie Hoarau

Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. domnieva sa, že prístup k rozvoju 
nízkouhlíkových technológií by sa mal
prijať ako verejná zodpovednosť v záujme 
uľahčenia ich šírenia;

6. domnieva sa, že prístup k rozvoju 
nízkouhlíkových technológií by mal byť 
oveľa ambicióznejší a mal by sa prijať ako 
verejná zodpovednosť v záujme uľahčenia 
a zrýchlenia ich šírenia, ako aj v záujme 
ukončenia závislosti od fosílnych 
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energetických zdrojov;
Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Peter Šťastný

Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. domnieva sa, že prístup k rozvoju 
nízkouhlíkových technológií by sa mal 
prijať ako verejná zodpovednosť v záujme 
uľahčenia ich šírenia;

6. domnieva sa, že v záujme uľahčenia 
šírenia nízkouhlíkových technológií by sa 
mal prijať  jasný prístup k ich rozvoju; 
pripomína, že je potrebné posilniť 
kapacity existujúcich národných 
a regionálnych verejných inštitúcií 
v zmysle podpory uvedeného prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Peter Šťastný

Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. vyzýva rozvinuté krajiny, aby aktívne 
podporovali výskum a rozvoj v krajinách 
AKT s cieľom umožniť verejným a 
súkromným subjektom z rozvojových 
krajín zúčastňovať sa v pozícii majiteľov 
na rastúcom globálnom trhu s 
nízkouhlíkovými technológiami;

7. vyzýva rozvinuté krajiny, aby aktívne 
podporovali výskum a vývoj v krajinách 
AKT s cieľom umožniť verejným 
a súkromným subjektom z rozvojových 
krajín zúčastňovať sa v pozícii majiteľov 
na rastúcom globálnom trhu 
s nízkouhlíkovými technológiami; nabáda 
na vytváranie národných inštitúcií 
zaoberajúcich sa inovatívnymi systémami, 
ktoré by mohli viesť k domácemu vývoju 
technológií; pripomína, že iniciatívy by 
mali prepájať technickú a sociálnu oblasť 
tak, aby zodpovednosť za projekty niesli 
miestni aktéri a aby tieto projekty 
reagovali na dopyt; zdôrazňuje, že by sa 
takisto mali posúdiť otázky súvisiace 
s právami duševného vlastníctva;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
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Robert Sturdy, Jan Zahradil

Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. zdôrazňuje potrebu zhodnotiť 
inovatívny potenciál podnikov EÚ 
a verejnej správy EÚ v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie 
a technológií vrátane energeticky 
efektívnych technológií a vyspelých 
informačných a komunikačných 
technológií s cieľom využiť obchodné 
dohody na podporu postupného prechodu 
k nízkouhlíkovému hospodárstvu na 
celom svete, čím sa vytvoria nové 
príležitosti pre predaj výrobkov EÚ 
a know-how v tejto oblasti rozvojovým 
krajinám, prípadne transfer know-how 
tam, kde je to potrebné;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Odsek 7b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7b. domnieva sa, že diverzifikácia zdrojov
energie, dodávateľských trás 
a infraštruktúry a prepojenie sietí na 
prepravu ropy, zemného plynu, 
a inteligentnej siete sú kľúčové pre 
dlhodobú bezpečnosť a udržateľné 
dodávky energie do EÚ, ako aj do krajín 
AKT; pripomína, že tieto trendy politiky 
zároveň slúžia na podporu rozvoja nových 
energetických technológií a vytvárania 
pracovných miest v EÚ a krajinách AKT;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Robert Sturdy, Jan Zahradil



AA\833904SK.doc 11/17 AP/100.739/1-38

SK

Odsek 7c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7c. opätovne potvrdzuje dôležitosť väčšej 
spolupráce medzi EÚ a krajinami AKT 
v oblasti výskumu a kapitálových injekcií 
do budovania a modernizácie energetickej 
infraštruktúry v EÚ, ako aj v krajinách 
AKT, a to najmä prostredníctvom verejno-
súkromných partnerstiev a spoločných 
podnikov alebo prostredníctvom verejno-
verejných partnerstiev vo vhodných 
prípadoch, čím sa podnieti vzájomne 
prospešný obchod s energiou alebo vo 
vhodnom prípade transfer technológií 
a čím sa podporí diverzifikácia 
energetického mixu  v krajinách AKT;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Elie Hoarau

Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a. vyzýva Európsku úniu, aby 
podporovala inovatívne riešenia 
a projekty, ktoré sa už v krajinách AKT 
realizujú;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Elie Hoarau

Odsek 8b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8b. vyzýva Európsku úniu a jej členské 
štáty, aby prostredníctvom právnych 
predpisov vytvorili tlak na európske 
podniky pôsobiace v krajinách AKT 
a primäli ich, aby šli príkladom v otázke 
trvalo udržateľného rozvoja, nízkych 
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emisií CO2, úcty voči životnému 
prostrediu a neznečisťovania pôdy a vody; 
takéto príkladné správanie by mohlo mať 
napríklad formu výmeny technológií 
a know-how;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Elie Hoarau

Odsek 8c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8c. vyzýva krajiny AKT, aby tvrdo 
sankcionovali európske podniky 
pôsobiace na ich území, ktoré nekonajú 
v súlade s logikou trvalo udržateľného 
rozvoja, nízkych emisií CO2, úcty voči 
životnému prostrediu a neznečisťovania 
pôdy a vody a ktoré v dôsledku toho 
neprispievajú formou príkladného 
správania k výmene technológií a know-
how;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Elie Hoarau

Odsek 8d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8d. vyzýva krajiny AKT, aby odmietli 
akýkoľvek vývoz toxického a netoxického 
odpadu pochádzajúceho z Európy 
dovtedy, pokiaľ sa nezrealizuje ucelený 
program výmeny technológií riadne 
financovaný zo strany EÚ, vďaka 
ktorému budú môcť krajiny AKT vytvoriť 
primerané opatrenia a priemyselné 
odvetvia umožňujúce opätovné balenie, 
spracovanie a recykláciu európskeho 
odpadu udržateľným a ekologickým 
spôsobom bez škodlivých účinkov na
zdravie ľudí;

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Elie Hoarau

Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a. vyzýva EÚ a krajiny AKT, aby 
s finančnou podporou EÚ spoločne 
vytvorili rozsiahly program verejno-
súkromného partnerstva v oblasti 
výskumu, ktorého súčasťou budú 
inovatívne podniky a výskumné strediská 
špecializované na vývoj nových 
výkonných technológií zameraných na 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie 
a ďalších zdrojov čistej energie, ktorých
patenty a výrobné postupy by boli 
bezplatne dostupné a mohli by ich 
využívať verejnoprávne subjekty, štátne 
podniky, ale aj súkromné podniky z EÚ 
a krajín AKT;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Peter Šťastný

Odsek 9b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9b. vyzýva na posilnenie partnerstiev 
medzi medzivládnymi a medzinárodnými 
inštitúciami; zdôrazňuje, že by sa mala 
takisto podporovať spolupráca na nižšej 
miestnej úrovni vrátane spolupráce 
s mimovládnymi a občianskymi 
organizáciami;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Peter Šťastný

Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť 
klimatické technologické centrum a sieť2 s 
cieľom podporiť medzinárodnú spoluprácu 
v oblasti kľúčových technológií a 
poskytnúť technickú pomoc, odbornú 
prípravu a budovať spoločné kapacity;

10. zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť 
klimatické technologické centrum a sieť 
s cieľom podporiť medzinárodnú 
spoluprácu v oblasti kľúčových technológií 
a poskytnúť technickú pomoc, odbornú 
prípravu a budovať spoločné kapacity; 
zdôrazňuje, že nová celosvetová štruktúra 
transferu technológií súvisiacich so 
zmenami klímy by mala byť odbremenená 
od nadbytočnej byrokracie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Jo Leinen

Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13a. vyzýva na plnohodnotné zapojenie 
miestnych MVO do šírenia technológií 
a budovania kapacít; zdôrazňuje, že 
vedomosti MVO o miestnom prostredí 
majú veľký význam pre úspešné 
zavádzanie nových technológií;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Jo Leinen

Odsek 13b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13b. poukazuje na skutočnosť, že medzi 
krajinami AKT je množstvo izolovaných 
komunít a ostrovov, a preto by malo byť 
prioritou podporovať lokálne vyrobenú 
energiu;

Or. en

                                               
2 Ako sa zdôrazňuje v návrhu textu o zintenzívnení aktivít v oblasti rozvoja a transferu technológií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Peter Šťastný

Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že je potrebné venovať 
osobitnú pozornosť rozvoju a transferu 
technológií spojených s energetickou 
oblasťou; domnieva sa, že oficiálna 
rozvojová pomoc by mala venovať zvýšenú
pozornosť rozvoju technológií na 
zvyšovanie energetickej účinnosti 
a rozvoju decentralizovaných zdrojov 
obnoviteľných energií v krajinách AKT, 
v dôsledku čoho by sa následne znížila 
miera chudoby a zvýšili sa možnosti 
zamestnania; pripomína, že jadrová energia 
nie je riešením na zabezpečenie rozvoja 
nízkouhlíkových technológií;

14. zdôrazňuje, že je potrebné venovať 
osobitnú pozornosť rozvoju a transferu 
technológií spojených s oblasťou
energetiky, ktoré sú vhodné z hľadiska
životného prostredia; domnieva sa, že v 
rámci oficiálnej rozvojovej pomoci by  sa 
mala venovať zvýšená pozornosť rozvoju 
technológií na zvyšovanie energetickej 
účinnosti a rozvoju decentralizovaných 
zdrojov obnoviteľných energií v krajinách 
AKT, v dôsledku čoho by sa následne 
znížila miera chudoby a zvýšili sa 
možnosti zamestnania; pripomína, že 
jadrová energia nie je riešením na 
zabezpečenie rozvoja nízkouhlíkových 
technológií; zdôrazňuje, že technológie 
musia byť preukázateľne efektívne 
a hospodársky realizovateľné, a k ich 
zavádzaniu by sa malo pristupovať 
komplexne, berúc do úvahy rozličné 
rozmery udržateľnosti, t. j. zdravotné, 
environmentálne, technologické, 
hospodárske, socio-kultúrne 
a inštitucionálne hľadiská;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Elie Hoarau

Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že dohody o hospodárskom 
partnerstve by mali mať pozitívny účinok 
na podporu šírenia technológií a 
rozširovanie inovačnej kapacity v 
regiónoch krajín AKT; 

15. zdôrazňuje, že dohody o hospodárskom 
partnerstve musia mať pozitívny účinok na 
podporu šírenia technológií a rozširovanie 
inovatívnej kapacity v regiónoch krajín 
AKT, tak ako sa píše v návrhu textu 
o zintenzívnení aktivít v oblasti rozvoja 
a transferu technológií;
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Peter Šťastný

Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15a. zdôrazňuje, že krajiny AKT by mali 
viac využívať potenciál mechanizmu 
čistého rozvoja, ktorý sa v kontexte 
situácie po stretnutí v Kodani bude 
upravovať;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Peter Šťastný

Odsek 15b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15b. zdôrazňuje, že je potrebné osobitne 
sa zamerať na technologický potenciál pri 
hľadaní riešení zmiernenia a adaptácie 
na zmeny klímy v krajinách AKT;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Peter Šťastný

Odsek 15c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15c. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby sa vývoj a transfer 
technológií, ako aj aktivity v rámci 
projektov budovania kapacít pravidelne 
sledovali, monitorovali a hodnotili; vyzýva 
na prípravu pravidelných správ o stave, 
príležitostiach a potrebách ďalšieho 
napredovania s cieľom vytvoriť rámec 
odporúčaní, ktoré sa určia na základe 
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výsledkov hodnotenia; zdôrazňuje, že je 
dôležité vymieňať si získané skúsenosti;

Or. en


